
 
 

Ooops! Ti mind hősök vagytok! - Promóció mechanizmus 

 

1. A Promóció elnevezése, szervezője: 

A Promóció elnevezése: "Ooops! Ti mind hősök vagytok!” (a továbbiakban: „Promóció”). 

A Promóció szervezője: Vajda-Papír Kft. székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 51. (Cégjegyzékszám: 

13-09-082969; adószám: 11891095-2-44; a továbbiakban: „Szervező”). 

2. A Promócióban résztvevő személyek: 

A Promócióban részt vehet minden 18. életévét betöltött, állandó, bejelentett magyarországi 

lakóhellyel, érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár 

a továbbiakban fentiek együttesen „Vásárló”. 

3. A Promóció időtartama: 

A Promóció 2020. szeptember 1. napján 00.00.00 órától 2020. szeptember 30. napján 23.59.59 óráig 

tart. 

A promóció időtartamát megelőzően és követően történt Ooops! márkatermék vásárlások nem 

vesznek részt a Promócióban. 

4. A Promócióban résztvevő termékek:  

A Promócióban minden Magyarország területén található üzletben megvásárolható bármely a 

Szervező által forgalmazott Ooops! termék részt vesz, melynek csomagolásán az Ooops! márkanév 

szerepel, amelyek típusai a következők: toalettpapír, papírtörlő, papír zsebkendő, papírszalvéta. 

5. A Promócióban érintett Szervezetek: 

• Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

• Betegápoló Irgalmasrend Magyarország 

6. A Promóció menete és mérési mechanizmusa: 

A Promóció kapcsán során a Vásárló tetszőleges számú Ooops! márkatermék vásárlásával járul hozzá 

ahhoz, hogy a Promóció ideje alatt minél több Ooops! termék kerüljön értékesítésre, mert ezáltal 

Szervező nagyobb adományt tud átadni az érintett Szervezeteknek. 

A Szervező által a Promóció ideje alatt Magyarország területén, kereskedelmi partnerei felé 

értékesített Ooops! márkanévvel ellátott termékei mennyiségi forgalmának (Szervező saját IFS 

vállalatirányítási rendszere által rögzített eladásokat veszi figyelembe a méréshez) összesen 1, azaz egy 

százalékát adományként átadja értintett Szervezeteknek.  

Szervező a Promóció lezárultával a termékadományt az érintett Szervezetek által megjelölt 

telephely(ek)re szállítja. 



 
 

7. Adatkezelés 

Az Ooops! termék vásárlás és így a Promócióban való részvétel önkéntes. A Szervező a Promóció 

lebonyolítása céljából nem kezel Vásárlói, résztvevői adatokat. 

8. Webelemzések 

Jelen honlap Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását használja. A 

Google Analytics a cookie egy meghatározott formáját használja, amelyet a számítógépe tárol, és 

amely lehetővé teszi a honlapunk Ön által történő használatának elemzését. A cookie-k tárolását 

megakadályozhatja, ha a böngészőszoftverének használata során a megfelelő beállításokat alkalmazza. 

Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen elérhető böngésző beépülő modul 

letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google rögzítse és kezelje a cookie által 

létrehozott, a jelen honlap Ön által történő használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét). 

9. Vegyes rendelkezések: 

A Szervező kizárja a felelősségét minden a webodalt, illetve az azt működtető szervert ért külső 

támadások esetére, illetve nem vonható felelősségre a Facebook weboldalának esetleges hibáiért sem. 

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Vásárló vagy más személy részéről 

bármilyen manipulációt, illetve a promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt 

sértő magatartást tapasztal (pl.  Promóció manipulálása), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, 

úgy azt a személyt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból. A Vásárló kizárása miatt a Szervezővel 

szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni. 

A Vásárlók az Ooops! termék vásárlásával automatikusan elfogadják a Promóció mechanizmusát. 

Kérdés esetén vagy további információért az info@ooops.hu e-mail címre írhatnak. 

 

Budapest, 2020. szeptember 1. 

Vajda-Papír Kft. 

Szervező 


